skleněná koule, kterou před týdnem našli v břiše velryby, a ve které byla napsána věta, která Alfa cru přiměla
k okamžité cestě do Skotska. Jelikož ale od té doby panuje v podstatě bezvětří, moc daleko se zatím bohužel
nedostali.
Slova v kouli byla jako nějaké kouzelné poselství z jiného světa:

Jenom Alea a Lennox dokázali tu zprávu přečíst. Pro
Tess, Bena a Sammyho byla písmena neviditelná.
„Snad konečně zjistíme, kdo vlastně jsi,“ dodal Lennox po krátké odmlce. „Nebo… kdo jsme my.“
„Hm,“ odpověděla Alea trochu odměřeně a vyndala si
z lednice máslo a vajíčka.
V tom okamžiku vešla do dveří Tess. Udiveně řekla
něco, co znělo jako: „Ke fet vú?“ Potom si uvědomila, že
to řekla francouzsky a zeptala se ještě jednou: „Co děláte?“ Dívala se střídavě na Lennoxe a na Aleu. „Ruším?“
„Né!“ odpověděla Alea trochu moc rychle.
Lennox hlasitě vydechl, odložil kouli stranou a dál se
věnoval starému lanu.
„Zavolám teď rodičům,“ řekla Tess a zmizela v dívčí
kajutě.
Alea udělala těsto na sušenky, vytvarovala z něj malé
kotvy a položila je na plech. Mlčení, které se mezi ní

a Lennoxem rozhostilo, bylo nepříjemné a plné otázek.
Alea ale přesto pokračovala v pečení. Nakonec strčila
plech do trouby, nastavila teplotu, troubu zavřela a otřela si ruce.
„Aleo…,“ Lennox stál najednou těsně u ní. „Co se
děje?“
„Co? Nic, já –“
„Už několik dní jsi tak nějak divně naštvaná.“ Lennox
se snažil zachytit její pohled, ale Alea se tvrdošíjně dívala jenom na svoje ruce a nervózně si přetahovala rukavice přes svraštělé strupy mezi prsty.
„Jsi naštvaná na mě?“ zeptal se Lennox.
„Ne.“ Když byl blízko, srdce jí začalo okamžitě tlouct
rychleji.
„Nic se neděje.“
Lennox zaváhal a potom řekl: „Myslel jsem, že jsme…
kamarádi. Ale zjevně jsem se spletl.“
„Já…,“ začala Alea, ale dál už nic neřekla.
Lennox čekal. Když ale Alea nic dalšího neřekla, otočil se a vyšel ven ze salonu.
Alea tam zůstala stát jako opařená. Srdce jí bušilo tak,
že to až bolelo.
Šla do svojí kajuty a poslouchala za dveřmi. Bylo tam
ticho. Tess už asi se svými rodiči dotelefonovala. Alea
vešla do malé kajuty a zavřela za sebou dveře. Tess ležela na horní matraci jejich společné palandy a rozmrzele
si hrála s telefonem. „Co se děje?“ zeptala se Alea.
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Vy, kteří to dokážete přečíst, vydejte se k Loch Ness.

